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Zarządzenie nr 128/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 sierpnia 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie nr 185/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego 

 
Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 24 ust. 4 i § 25 pkt 3 w zw. z § 64 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz § 1 ust. 8 zarządzenia nr 184/2019 Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu 
i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczyciela akademickiego oraz podstawowych 
kryteriów dokonywania tej oceny zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. W związku ze stwierdzeniem oczywistej omyłki pisarskiej zmienia się zarządzenie nr 

185/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku 
w sprawie arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego w ten sposób, że  
w załączniku nr 2 do zarządzenia, określającym kryteria dokonywania oceny okresowej 
nauczyciela akademickiego, w rozdziale II. „Działalność naukowa” ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 
 
„4. W celu uzyskania oceny pozytywnej za działalność naukową należy w okresie oceny 

uzyskać następującą minimalną liczbę punktów dla pracowników zatrudnionych na 
następujących stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych:  

 Profesorowie i profesorowie UPP – 160 pkt, w tym co najmniej 140 pkt za artykuły lub 
monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),  

 Adiunkci z habilitacją, adiunkci – 140 pkt, w tym co najmniej 120 pkt za artykuły lub 
monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),  

 Asystenci – 100 pkt, w tym co najmniej 80 pkt za artykuły lub monografie naukowe 
lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),  

 nauczyciel akademicki, dla którego przeprowadza się dodatkową ocenę i okres takiej 
oceny wynosi jeden rok – 40 pkt, w tym co najmniej 35 pkt za artykuły lub monografie 
naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny).” 

 
2. Tekst jednolity kryteriów dokonywania oceny okresowej nauczyciela akademickiego 

stanowi załącznik będący integralną częścią zarządzenia.  
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
 
 

  Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  

 


